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  فريبرز سنجری

  ٢٠٢٢ نومبر ٢٥
  

  ! جنبش توده ھاۀمالحظاتی دربار

 )انال بذرھای ماندگار با رفيق فريبرز سنجری کصاحبۀم(
کانال تلگرامی چريکھای ” بذرھای ماندگار“با درود ھای گرم به شنوندگان کانال : کانال بذر ھای ماندگارپرسشگر 

 .نفدائی خلق ايرا

اکنون بيش از سه ھفته از زمانی می گذرد که شعله ھای آتش خشم فروخفته مردم ستمديده ما، زمين را زير پای رژيم 

توده ھای رنجديده ما دست به يک جنبش انقالبی زده . رزه در آورده استوابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به ل

برخی از اين .اند که در بستر آن نظرات و ايده ھای مختلفی مطرح شده و سئواالتی را ھم به ھمراه آورده است

ان کانال بذر سئواالت را با رفيق فريبرز سنجری از مسئولين چريکھای فدايی خلق ايران در ميان گذاشتيم تا شنوندگ

 .ھای ماندگار بيشتر در جريان مواضع چريکھای فدائی خلق قرار بگيرند

 .با درود به رفيق سنجری و با سپاس از اين که دعوت ما را برای اين گفتگو پذيرفتيد: پرسشگر

  .تشکر از شما که چنين گفتگوھايی را ترتيب می دھيد :رفيق سنجری

 

رفيق سنجری ھمان طور که می دانيد اين روز ھا انقالبی بزرگ ايران را فراگرفته و در خيلی از شھرھای : پرسش

ايران ما شاھد حضور زنان و مردانی ھستيم که ضمن سر دادن شعارھائی مبنی بر نابودی جمھوری اسالمی، با 

انقالب کنونی را در چه می  یبرجستگی ھا ،لشما در ک. شجاعت تمام به جنگ با نيروھای مسلح اين رژيم مشغولند

 ؟بينيد

بگذاريد قبل از ھر صحبتی درود بفرستم به زنان و مردانی که با تھور و جسارت واقعا ستايش انگيز بپا خاستند  :پاسخ

می در خيابانھای شھرھای مختلف فرياد . و با شعارھای راديکالشان نابودی تماميت جمھوری اسالمی را فرياد می زنند

ھمچنين گرامی بدارم . و فريادھای خشمگينانه شان لرزه انداخته به سلطه رژيم دار و شکنجه جمھوری اسالمی. زنند

امينی را که مرگش در چنگال جنايتکاران حاکم آتش به انبار باروت خشم توده ھا زد و نامش با اين ) مھسا(خاطره ژينا 

و مردانی را گرامی می دارم که جان بر کف وارد کارزار خونين ھمچنين ياد تک تک زنان . جنبش بزرک در آميخت

 .اخير شدند و با خونشان پرچم انقالب مردم ستمديده ما را سرخ تر از ھميشه نمودند
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خيزش شھريور امسال که تا حاال بيش از سه ھفته از آن می  در پاسخ به پرسش شما قبل از ھر چيز بايد بگويم که

بر عکس مثال ” بھش نگيد اعتراض، اسمش شده انقالب“ ره و دانشجويان فرياد می رنند کهگذرد که ھنوز ادامه دا

. ، از ھمان لحظه اول نابودی جمھوری اسالمی را نشانه گرفته و فرياد می زد٨٨،آن خيزش بزرگ سال ٨٨سال 

که در ھمه جا و   ”جمھوری اسالمی نمی خواھيم“، يا ” مرگ بر خامنه ای“، ”مرگ بر ديکتاتور“شعار ھائی چون 

توده ھای بپاخاسته و از   در جنبش انقالبی اخير  .در ھمه شھر ھا ھم سر داده شد، درست بيانگر ھمين واقعيت است

 .جمله جوانان جسور نشان دادند که تحقق مطالباتشان را در نابودی تماميت رژيم حاکم می بينند

ی ھای جنبش اخير سرعت انتشار آن و سرعت سراسری شدنش اگر مورد ديگری را بخواھم بگويم يکی ديگر از ويژگ

 شھريور در ٢٥ديديم که چگونه تجمعات اعتراضی اوليه در مقابل بيمارستان کسری تھران جائی که ژينا امينی در . بود

مھمتر اين که برغم ھمه . آنجا درگذشت و سقز شھر محل تولد وی با چه سرعتی ابعادی سراسری به خودش گرفت

ات و سرکوبگری ھای نيرو ھای سرکوب جمھوری اسالمی و وحشيگری ھائی که در خيابانھا از خودشون بروز جناي

دادند از جمله شليک با تفنگ ھای ساچمه ای به سوی مردم، خيزش اخير تداوم يافت و به قول معروف سر باز ايستادن 

ی ستمديده در ميدان مبارزه است، توده ھائی يکی ديگر از ويژگی ھای اين جنبش بزرگ حضور وسيع توده ھا. ندارد

 .ھوری اسالمی آنھا را در قعر مرداب فقر و گرسنگی قرار داده استکه جم

ھمچنين يکی ديگر از ويژگی اين جنبش، حضور جوانان بی باک و جسوری است که در ھمين جمھوری اسالمی 

 پا له می کنند و با فرياد ھايشان نشان می دھند که متولدشدن و رشد کرده اند و حال ھمه ارزش ھای اين رژيم را زير

بی جھت نيست که مثال اگر در قيام . برای ايدئولوژی و باورھا و تبليغات جمھوری اسالمی پشيزی ارزش قائل نيستند

ر اين بيان می کردند، د” هللا اکبر“ شنيده می شد که گاه بخشی از توده ھا خشم انقالبی خودشون را با فرياد ٩٦ديماه 

ھمچنين بايد تاکيد کنم که در اين ميان دختران جوان در تقابل با حجاب   .را نمی شنويد” هللا اکبر“خيزش شما شعار 

اجباری رژيم با به اتش کشيدن روسری ھايشان حجاب اجباری و گشت ارشاد حافظ آنرا به مسخره گرفته اند و از اين 

گرچه در خيزش ھای قبلی توسل به قھر انقالبی امری غير . يفا می کنندلحاظ نقشی بزرگ در اين جنبش واقعا دارند ا

نگاھی به فيلم . قابل انکار بود اما در خيزش انقالبی اخير از ھمان آغاز ما شاھد استفاده جوانان از کوکتل مولوتف بوديم

روشنی نشان می دھد که ھای زيادی که از اين حرکت انقالبی از شھر ھای مختلف در شبکه ھای اجتماعی پخش شده ب

چطوری جوانان با به آتش کشيدن وسائل نقليه نيرو ھای سرکوب رعب در دل مزدوران رژيم می اندازند، به کالنتری 

يا می بينيم که مردم . ھا، به فرمانداری ھا و دفاتر امام جمعه ھا و کال به ھمه مراکز سرکوب و ستم حمله می برند

کومتی ياران دستگير شده خودشون را نجات می دھند، امری که نشان می دھد توده ضمن حمله به اراذل و اوباش ح

يکی ديگر ار برجستگی ھای اين خيزش ھمانا انعکاس وسيع آن . ھای ما از خيزش ھای قبلی به خوبی درس گرفته اند

ی در کتمان شدت  که رسانه ھای خارجی به ھر ترتيب سع٩٨ و آبان ٩٦برخالف قيام ھای دی . در سطح جھانی است

در اين ميان خيزش . و حدت آن قيام ھا داشتند، اين بار رسانه ھای خارجی در سطح جھان آن را تا حدی منعکس کردند

تقريبا در خيلی از کشورھا جدا از تظاھرات . ھمبستگی وسيعی را در سراسر جھان به دست آورده است  انقالبی کنونی

بستگی اھالی کشورھای مختلف با انقالب کنونی مردم ايران ھستيم که البته ھای حمايتی ايرانيان شاھد ابراز ھم

. سردمداران جنايتکار جمھوری اسالمی با آن وقاحت ذاتی شان آنرا اغتشاش عده قليلی فريب خورده جلوه می دھند

  .برای اينکه فرصت برای پاسخ به بقيه پرسش ھا ھم باقی بماند فعال به ھمين حد اکتفاء می کنم
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رفيق عزيز شما از نقش زنان و دختران در اين انقالب گفتيد با تکيه بر ھمين واقعيت برخی . مرسی از شما: پرسش

 ؟جلوه می دھند آيا اساسا چنين توصيفی را درست می دانيد” انقالبی زنانه“انقالب کنونی را 

ًور آفرينی است و ما اساسا معتقديم که با اينکه نقش بزرگ و پر اھميت زنان در اين خيزش واقعيت غر. ببينيد :پاسخ

و با اينکه برابری حقوق زن و مرد را در  بدون حضور زنان ھيچ جنبش توده ای بزرگی ميسر نيست و امکان نداره 

راس مطالبات انقالب قرار می دھيم، اما معتقديم که انقالب برپا شده کار ھمه توده ھا است و زنان در ھرجامعه ای تنھا 

به ھمين دليل ھم بر اين باوريم که چنين نام گذاری ھائی ھمه واقعيتھای جامعه . اين توده ھا را تشکيل می دھندنيمی از 

تازه زنانه خواندن انقالب ايران، به واقع بر روی نقش مردانی که جان بر کف در کف خيابانھا با رژيم . را بيان نمی کند

 حرفھا جامعه طبقاتی را بايد با طبقات موجود در آن جامعه تقسيم بندی کرد اما مھمتر از اين. در ستيزند سايه می اندارد

 .و شناخت نه با جنسيت زن و مرد

طبقات در يک جامعه مشخص در چھارچوب شيوه توليد حاکم حيات پيدا می کنند و ھمين واقعيت موقعيتشان را   اصوال

حاکم بر ايران اين کارگران و اقشار   امعه سرمايه داریبرای نمونه در ج. در انقالب آن جامعه مفروض تعيين می کند

گوناگون خرده بورژوازی ھستند که در مقابل سرمايه داران وابسته صف بسته اند و بدون مبارزات آنھا اساسا امکان 

انقالبی   به ھمين دليل ھم ما امر رھائی زنان را در پيروزی. رھائی از نظم ظالمانه موجود مھيا نمی شه، ميسر نميشود

می بينيم که تحت رھبری طبقه کارگر بتواند نظام سرمايه داری را نابود کنه و راه رسيدن به جامعه ای عاری از ظلم و 

 .که برابری انسانھا در آن تضمين شده باشد، را ھموار کنه  ستم

 زده و ھدف انقالب را در از سوی ديگر و مھمتر اينکه چنين نامگذاری ھائی مطالبات کارگران و ستمديدگان را کنار

بنابراين با اين نام گذاری نميشه توافق داشت و به ھمين دليل ھم ما با اون توافقی . حد مطالبات زنان محدود می کند

نداريم و معتقديم که نبايد فريب تبليغات رسانه ھای غربی را خورد که آگاھانه در خيزشی که می پذيرند و خودشون ھم 

از رھبری زنان و انقالب زنانه سخن می گويند تا ريشه ھای ” بدون سازمانه“و ” خود جوش“گزارش می دھند که 

 .فکر کنم که تا اين حد، پاسخ به سوال شما را داده باشم. طبقاتی اين حرکت بزرگ را مخدوش کنند

  

اما ” ه چه رھبرمرگ بر ستمگر چه شاه باش“برغم اينکه در جنبش داخل مردم فرياد می زنند . مرسی. بله : پرسش 

در خارج از کشور داريم می بينيم که به اعتبار تبليغات رسانه ھای امپرياليستی سلطنت طلبان فعال شده اند و در ھر 

ارزيابی . خود شون را در حقيقت به بقيه تحميل کنند  تظاھراتی سعی می کنند با پرچم ھا و عکس ھای خاندان پھلوی

 ؟با آنھا چيستشما از اين نيرو و شيوه برخورد 

 سال خاندان ٥٧قبل از جمھوری اسالمی نزديک به . سلطنت موضوع ناشناخته ای برای مردم ما نيست. ببينيد :پاسخ

. در تمام اين سالھا ھم تنيدگی سلطنت با قدرتھای امپرياليستی امر آشکاری بوده است. پھلوی در ايران سلطنت کرده اند

که به قدرت گيری )  ميالدی١٩٢١ فوريه ٢٢(١٢٩٩انيان چه کودتای سوم اسفند تاکيد کنم که در حافظه تاريخی اير

که محمد رضا شاه را به قدرت ) ميالدی١٩٥٣ آگوست ١٩ (١٣٣٢ مرداد ٢٨رضا خان مير پنج انجاميد و چه کودتای 

به . کا و انگلستان اولی توسط انگلستان و دومی توسط آمري. برگرداند ھر دو توسط امپرياليستھا سازمان يافته بودند

واقعيت آلترناتيو امپرياليستی بودن سلطنت شکی ندارد يعنی نمی تواند داشته باشد اگر نخواھد پا   ھمين دليل ھم کسی در

به خصوص که چند سال پيش اسنادی رو شد که در اين اسناد از کمک مالی سازمان جاسوسی . روی واقعيت بگذارد

به ھر حال برای کسانی که دوران شاه را به عينه ديده اند و يا در باره آن . می دادبه رضا پھلوی خبر )سيا(آمريکا 

   با توجه به اين واقعيات علت دو باره. شکی وجود ندارد  مطالعه کرده اند در وابستگی سلطنت به امپرياليسم) دوران(
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رياليستی مدتھاست که بر جثه نحيف چون آمريکا و ديگر قدرتھای امپ  .فعال شدن سلطنت طلبان ھم کامال روشن است

تا ھر وقت نياز داشتند بتوانند از آنھا استفاده کنند البته نبايد فراموش ھم کرد که در خود جمھوری . آنھا باد می کنند

مثال زيبا کالم يکی از مدافعين رژيم جمھوری اسالمی که استاد . اسالمی ھم سالھاست که برای آنھا تبليغ می شود 

ھم ھست در دانشگاه يعنی در کالسھای درسش ھمواره از رضا خان قلدر تعريف و تمجيد می کرد و يا ھنوز دانشگاه 

را سپاه پاسداران در برخی تظاھرات ھا اشاعه می ” رضا شاه روحت شاد ” اخيرا ھم رو شد که اين شعار. ھم ميکند

يعنی . البته بر سر کار آوردن آنھا نيست  به مفھوم -اين ھم مھمه که من رويش تاکيد کنم که- تبليغ برای آنھا. داده است

اين طور نيست که تا اينھا يک نيروئی زا تبليغ کردند می خواھند فردا فوری بياورندش سر کار، چرا که امر انتخاب 

. جايگزين برای جمھوری اسالمی توسط امپرياليستھا به شرايط مشخص لحظه سرنگونی اين رژيم منوط می شود

اما به باور ما رشد    .ه البته می توان در جای خودش به آن پرداخت اگر ضرورت داشت بايد اين کار را کردامری ک 

ھر وقت اين . جريانات سلطنت طلبان وابسته است به حد حمايت امپرياليسم آمريکا و شرکايش از اين دار و دسته 

ليتھای خارج کشور فزونی می گيرد و ھر زمان بيشتر و زياد تر می شود حضور اين جماعت ھم در فعا  پشتيبانی

. الزامات سياست ھای امپرياليستھا باعث می شود که به آنھا کمتر پرداخته شود حضور آنھا ھم کاھش پيدا می کند

شما اگر نگاھی   .واقعيتی که وابستگی عريان آنھا را به امپرياليسم اين دشمن خلقھای ما را ھر چه بيشتر آشکار می کند

بيندازيد اين پشتيبانی را به ” بی بی سی“و يا ” ايران اينترناشنال“و ” من و تو“برنامه ھای رسانه ھائی چون به 

در خارج از کشور در شھرھای دھھا ) ١٤٠١ مھر ٩(و اگر به سياستھائی که تظاھرات اول اکتبر . آشکاری خواھيد ديد

د می بينيد که اين تظاھرات توسط سلطنت طلبان شکل کشور که در آنجا اين تظاھرات ھا شکل گرفت ھم نگاه کني

 .نگرفته بود، خود اين امر ھم نشان می داد که قدرتھای غربی با کارت ھای مختلفی دارند بازی می کنند

اما در باره حضور اين دار و دسته معلوم الحال که برخی از آنھا ھنوز به قدرت نرسيده از ضرورت کشتار کمونيستھا 

کمونيستھا اگر می خواھند بر   به باور ما. ند بايد خيلی روشن ھر گونه ھمکاری با آنھا را محکوم کردسخن می گوي

باورھا و آرمانھای کمونيستی خودشون پايبند بمانند و اعتماد کارگران و ستمديدگان را بسوی خود شون جلب کنند مجاز 

يت اين است که رضا پھلوی ھنوز به قدرت نرسيده از واقع  .به ھمکاری با اين دار و دسته ضد انقالبی نمی باشند

ضرورت ھمکاری با ارتش و سپاه پاسداران سخن می گويد و انکار ھم نمی کند که اگر به قدرت برسد برای حفظ 

خوب با توجه به اين واقعيت که اينھا نه می خواھند نظام سرمايه . قدرت به ھمين نيرو ھای سرکوبگر متکی خواھد بود

اکم را دست بزنند و نه به ارگانھای سرکوب موجود کاری دارند و اساسا فرض قدرت گيری دو باره شون ھم داری ح

و مردم مبارز و   دخالت امپرياليستھا می باشد؛ روشن است که به فرض قدرت گيری آنھا چه آينده ای در انتظار ايران

آزادی بپاخاسته اند با قدرت گيری  و نان و مسکن و کار   يعنی مردمی که به خاطر رسيدن به. ستمديده آن می باشد

 .به ھيچ کدام از خواستھای خودشون نخواھند رسيد  چنين نيرو ھائی

بگذاريد ھمين جا در خاتمه تاکيد کنم که برای کمونيستھا ماھيت و محتوای رژيم جايگزين اھميتش از سرنگونی 

اين را بايد توجه کنيم که با اينکه ما با ھمه وجود خواھان حکومت موجود مھمتر و بيشتره و به ھمين خاطر ھم ما 

چون ھمه بار . نابودی جمھوری اسالمی ھستيم اما نمی توانيم نسبت به رژيم جايگزين اين ديکتاتوری بی تفاوت باشيم

دگان و انقالبی سرنگونی جمھوری اسالمی درست زمانی تحقق پيدا می کند که اين سرنگونی به دست کارگران و ستمدي

نه قدرتھای بزرگ و برای جايگزينی دولتی انقالبی که منافع کارگران و ستمديدگان را برآورده کنه انجام بشود؛ ونه 

يک رژيم وابسته سرکوبگر ديگر بيايد و قدرت بگيرد و از ھمان روز اول به چپاول و سرکوب کارگران و ستمديدگان 

ه ما يکبار ديگه شاھد تکرار ھمان اتفاقاتی خواھيم بود که در انقالب خوب اين معناش اينه ک  .بطور طبيعی بر خيزد
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 سال است که مردم ما دارند نتايج آن را با فقر و ٤٣ با دسيسه ھای امپرياليستھا و قدرتھای بزرگ پيش آمد و ٥٧سال 

 . محروميت و قتل و جنايت تجربه می کنند

  

ما در خارج از   ی شماريد پس با آنھائی که حاال برخالف نظرخوب شما ھمکاری با سلطنت طلبان را جايز نم: پرسش

 ؟وارد صف تظاھرات عليه جمھوری اسالمی می شوند با آنھا بايد چه برخوردی کرد کشور 

در زمان و مکان مشخصی نيروی سياسی ای فراخوان تظاھرات می دھد و نيرو ھای مخالف  ببينيد يک وقتی  :پاسخ

برای نمونه در تظاھرات ھای . اين وضع خيلی مواقع پيش می آيد. برنامه می گذارند  نوی ھم در ھمان زمان و مکا

اما اين به  .  در خارج از کشور و در مقابل سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی ما شاھد اين وضع بوديم٨٨بزرگ سال 

بايد تا . ای ضد انقالبی استآنچه غير اصولی است ھمکاری با نيرو ھ. معنای ھمکاری اين نيرو ھا با ھمديگر نيست

جائی که ما توان داريم از چنين ھمکاری ھائی جلوگيری کرده و مضراتش را برای آينده جنبش انقالبی مردم ايران 

تالش می ” ھمه با ھم“تاکيد کنم که متاسفانه برخی با تاکيد بر ضرورت اتحاد و يا با تکيه بر تز رسوای . توضيح بدھيم

 . با نيرو ھای ضد انقالبی را توجيه کنندکنند ھمکاری خودشون

بيشتر و آشکار تر  بگذاريد اين را ھم اضافه کنم که ھر چه حمايت ھای قدرتھای غربی از دار و دسته سلطنت طلب 

بشود حضور آنھا وسيع تر و پرخاشجويانه تر خواھد شد و نيروھای سازشکار ھم تمايل بيشتری برای ھمکاری با آنھا 

اين روزھا سلطنت طلبان به اقدامات   .چون احساس می کنند که اينھا دارند به قدرت نزديک تر می شوند .خواھند داشت

برای نمونه در تظاھرات . پرخاشجويانه متعددی متوسل شدند و سعی در ايجاد اغتشاش در بين نيروھای آزاديخواه دارند

ستکھلم سوئد تعدادی از ھمين سلطنت طلبان برای چندی پيش نيروھای مبارز در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در ا

   ھفته پيش  يا در ھانوفر آلمان در يکی دو. بقيه مزاحمت ايجاد کردند و حتی ميکروفن يکی از سخنرانان را ھم شکستند

نين ھمچ. تالش کردند با پرچم ھای خود وارد تظاھرات نيروھای مبارز بشوند که البته به آنھا چنين اجازه ای داده نشد

 هچند روز پيش در تظاھراتی که در پاريس برگزار شده بود به يکی از تظاھرات کنندگان حمل

توجيه می کنند   ھمکاری با اين مرتجعين را” ھمه با ھم ” گر چه برغم اين واقعيتھا باز ھم کسانی زير پوشش . کردند

 .که البته امر نادرست و مضری ست برای جنبش ما

  

لطفا برای بازديدکنندگان کانال بذر ھای ماندگار اين تز را اگر . صحبت کرديد” ھمه با ھم“ای شما از تز رسو: پرسش

 ؟ممکنه بيشتر توضيح بدھيد

به . اتفاقا فکر می کنم که سوال خيلی خوبيه چون توضيح اين تز در شرايط کنونی را ضروری می دانم. حتما :پاسخ

خيلی بد آنرا در سال     مبارزه ھستند نتايج اين تز را و عواقبخصوص که خيلی از جوان ھائی که امروز در صحنه

به ھمين دليل ھم بھتره در ابتدا به اين . اين تز در انقالب مردم ما تاريخ خاص خودش را دارد.  به عينه نديده اند١٣٥٧

 مردم و اينکه سلطه وقتی امپرياليستھا جھت کنترل مبارزات   ٥٧ و ٥٦در جريان انقالب سالھای . تاريخ اشاره کنم

خودشون را از زير يورش مردم در بياورند و نجات بدھند و نظام سرمايه داری را حفظ بکنند، شروع کردند به دفاع از 

آن موقع ساواک شاه اجازه داد که عکس بزرگی از خمينی که . به عنوان يکی از آلترناتيو ھای مورد نظرشون. خمينی

عليه ديکتاتوری شاه حرفھائی زده و تبعيد شده ١٣٤٢خمينی در سال. اطالعات درج بشوداگر اشتباه نکنم در روز نامه 

اما به اين شکل . اسم او را ھم نشنيده بودند) ناشناخته بود و(برای نسل جوانی که در آن سالھا داشت انقالب می کرد. بود

وقتی بخشی از روحانيت از حمايت .  شداو را مطرح کردند و کار به جائی کشيد که نام خمينی در تطاھرات ھا مطرح
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بعد، ھر چه مبارزات مردم بيشتر ادامه يافت به . وی ھم بيشتر شد از خمينی مطمئن شدند طرفداری از  امپرياليستھا 

اعتبار قدرت مالی سرمايه داران داخلی و قدرت تبليغاتی امپرياليستھا مثال نمونه اش بی بی سی به تدريج طرفداران 

حزب فقط حزب هللا، رھبر فقط روح “کم کم حزب اللھی ھا شکل گرفتند که يکی از شعارھايشان . بيشتر شدندخمينی ھم 

اينھا در آن زمان مبلغ اين بودند که شاه دشمن مشترک ھمه است پس فعال فقط بايد عليه شاه شعار داد و در   .بود” هللا

مطالبات مردم چی ميشه نبايد چيزی گفت تا به قول آنھا در وحدت کار بيايد و   باره اينکه در آينده قراره چه رژيمی سر

 .عليه شاه خللی ايجاد نشود

گشت متاسفانه در آن زمان اين تز خيلی ھم اشاعه پيدا کرد و ھر کجا کمونيستھا و آزاديخواھان روی مسائل اساسی ان

به اين ترتيب با اين تز . منکوب شدند” ا ھمھمه ب“گذاشتند و از مطالبات کارگران و توده ھای ديگر حرف زدند، با تز 

در حاليکه يکی از مسائل ھر انقالبی بطور طبيعی . عمال راه برای سلطه مطلق برنامه ھای دار و دسته خمينی باز شد

يعنی . روشن شدن زوايای مختلف رژيم جايگزين می باشد با اين تبليغات و برخی فريبکاری ھا جلوی اين امر گرفته شد

روشن شدن محتوای حکومت مورد نظر دار و دسته خمينی گرفته شد و راه انتخاب اين دار و دسته در کنفرانس جلوی 

برای مردمی که با يک ديکتاتوری لجام گسيخته درگيرند و با اون ” ھمه با ھم“اتفاقا بر عکس تز . گوادلوپ ھموار شد

ی که قراره جانشين اين ديکتاتوری بشه روشن باشه و دارند می جنگند اين خيلی مھمه که ماھيت و محتوی اون رژيم

ارائه برنامه ھای  اين تنھا در بستر آزادی بحث و انتقاد و الزام ھر نيروئی در بيان خواسته ھای واقعی توده ھا و 

ه اگر چيزی بره اون چيزی ک مردمه که امکان پيدا می کنه؛ تا مردم متوجه بشوند که قراره  خودش بطور علنی بين 

 آمدند گفتند بين ١٣٥٨ فروردين سال ١٢نه اينکه مثل دوره رفراندم . قراره جايش بيايد چه خصوصياتی خواھد داشت

زنده ياد شاملو ھمان سالھا مطرح کرد که شما يک قوطی را گذاشتيد جلوی . جمھوری اسالمی و سلطنت انتخاب کنيد

اون رو . حاال می گوئيد بين اين و اون انتخاب کنيد. ی ھستمردم به اسم جمھوری اسالمی که ھيچ کس نمی داند توش چ

اين وضعی است که پيروی از اون تز . که مردم می دانستند چيه و عليه اش انقالب کردند و انداختند اين رو نمی دانند

پايمال شد و   متاسفانه با رواج اين تز ھمه حقوق بديھی مردم ما توسط دار و دسته خمينی. در اون مقطع به وجود آورد

من با توجه به اين .  را به شکست بکشانند٥٧امپرياليست ھا و سرمايه داران داخلی توانستند انقالب مردم ما در سال 

تجربه نشان داده که برنامه ھای ھر نيروی سياسی بايد . و رسوائی آن صحبت کردم” ھمه با ھم“تجربه از نادرستی تز 

ر بگيرد و ھمه امکان داشته باشند زوايای مختلف اين برنامه را به بحث و گفتگو با روشنی در مقابل ديد مردم قرا

 .بگذارند

يک زاويه ديگه ھم بايد من رويش تکيه کنم، مردم ما بايد بدانند که نيرو ھائی که برای رسيدن به قدرت چشم به حمايت 

رسند در شرايط سلطه آنھا از آزادی و اگر روزی ھم به قدرت ب  آمريکا و ديگر قدرتھای امپرياليستی بسته اند

ھمه با “اتفاقا ھمين ھا ھم امروز دو باره مدافع تز . دمکراسی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی خبری نخواھد بود

در اوضاع و احوال کنونی که مردم تو خيابان ھستند و تظاھرات می کنند در خارج از کشور ھم ما شاھد . شدند” ھم

چون خودشون ھم می دونند که در برنامه ھايشان خواستھا و مطالبات مردم بپاخاسته .  از اين تز ھستيمطرفداری اينھا

چريکھای فدائی خلق ايران و  –بايد تاکيد کنم که بر عکس جنين نيرو ھائی  - بر عکس چنين نيرو ھائی. ھيچ جائی ندارد

ر مبارزه با دشمن، بر اين باورند که بايد خط و ھمه کمونيستھا با تأکيد بر وحدت ھمه نيروھای درون صف خلق د

، ”وحدت ايرانيان“مرزھای ھر نيروئی مشخص و آزادی برای نقد و برخورد با آنھا وجود داشته باشد؛ و نبايد به بھانه 

مھمتر اينکه وحدت در بين نيرو ھائی امکان پذيره که در ساختمان رژيم جانشين خواستھا و   .زبان ديگران را بريد

برای نمونه در شرايطی که سلطنت طلبان با . مطالبات کارگران و ستمديدگان را با صراحت مورد تائيد قرار داده باشند
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شعار مرگ بر ارتجاع سرخ سر می دھند که تکرار حرف و سحن شاه  وقاحت تمام در تظاھراتھا و تجمعات خودشون 

چپ ھا بايد خيلی ساده انديش باشند که خواھان ” سياهوحدت ارتجاع سرخ و “مزدوره که اون موقع ھا ھم می گفت 

. اتحاد يا ھمکاری با چنين نيروی مرتجعی باشند که از ھمين امروز داره ساطور را برای زدن گردن آنھا تيز می کنه

 .فکر کنم که به اين سوال تا حدی جواب داده باشم

رفيق عزيز با تشکر از شما به عنوان آخرين پرسش اگر موردی . بله مرسی ازتون: پرسشگر کانال بذر ھای ماندگار

 ؟ھست که می خواھيد به اين بحثھا اضافه کنيد لطفا بفرمائيد

ھای قبل از ھز چيز متقابال از شما تشکر می کنم که اين امکان را به وجود آورديد تا برخی ار مواضع چريک :پاسخ

با حرکت ھای انقالبی بزرگی که در سراسر جامعه جاری است بدون   .فدائی خلق را من دو باره بيان کنم و تکرار کنم

اما برای جلوگيری از طوالنی شدن اين بحث که می دانم ھر . شک مسائل گوناگونی وجود دارد که بايد به آنھا پرداخت

با اميد به .  پرداختن به بقيه مسائل را موکول می کنم به فرصتی ديگرچه طوالنی تر بشه در توزيعش مشکل ايجاد ميشه

اينکه شعله ھای آتشی که با خيزش ستمديدگان و زنان و مردان جوان در ايران جاريه جمھوری اسالمی را به ھمان 

شمنان مردم ما ھموار تا راه برای نابودی ھمه استثمارگران و د. جائی بيندازد که شايسته آن است يعنی زباله دان تاريخ

 .بشه، اين بحث را تمام می کنم

 .به اميد اون روز و خيلی متشکر از حضور شما رفيق فريبرز سنجری. خيلی ممنون : پرسشگر کانال بذرھای ماندگار

 .پيروز باشيد: سنجری

 


